GXT 288 Taivo Racing Wheel

#20293

Volante de competição

Volante de competição em tamanho real com mudanças e pedais

Características principais

• Volante ergonómico, adequado a todos os tipos de jogos de
corridas.
• Modo X-input para vibração e mapeamento automático das
teclas nos jogos para PC.
• Ajuste da sensibilidade da direção no próprio volante para um
controlo mais preciso.
• Pedais em tamanho real com superfície antiderrapante.
• Feedback de vibração para uma simulação mais realista de um
carro de competição.
• Volante revestido a borracha para uma forte aderência.

O que está na caixa

• Volante com cabo USB.

Requisitos de sistema

• PC / Portátil com porta USB

• Pedais

• Windows 10, 8, 7

• Guia do utilizador

• Sony PlayStation 3
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GXT 288 Taivo Racing Wheel
Easy to use
Start racing like a professional with the rubber coated wheel,
sequential stick shifter and realistic gas and brake pedals.
Ready to start racing? Easily attach the racing wheel to your
table with the included table mount and robust terminal.

Realistic experience
Reach new levels of speed, precision and comfort with the
GXT 288. The 270 degree wheel rotation will result in very
accurate steering precision. The foot pedals (included) are
very similar to those in an actual car, ensuring a realistic
experience.

Ergonomically designed
The rubber coating of the GXT 288 ensures a firm grip,
allowing you optimal control during your game. And besides,
it features an ergonomically designed wheel, which provides
comfort during long racing sessions. The adjustable steering
sensitivity allows you total control.

Vibration feedback
The GXT 288 includes vibration feedback. This feature ensures
realistic racing effects, because the steering wheel will
transform in-game effects into true steering wheel vibrations.
This doesn’t make you only experience the game visually, but
also physically. *Vibration feedback must be supported by
game.
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GXT 288 Taivo Racing Wheel
GERAL
Driver needed

False

Total weight

2920 g

Mounting type

Desk clamp

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Connection type pedal
unit

Wired

Cable length to
pc/console

200 cm

Cable length pedal unit

200 cm

Wheel Height (mm)

360 mm

Wheel Width (mm)

300 mm

Wheel Depth (mm)

260 mm

Pedal Height (mm)

260 mm

Pedal Width (mm)

330 mm

Pedal Depth (mm)

165 mm

Pedal unit

Brake, throttle

18

STEERING WHEEL

CHARACTERISTICS
Diameter wheel

10.8 "

MATERIALS
Steering wheel material Rubber

CONTROL
Controls

Directional pad

Number of buttons

Adjustable steering
sensitivity

Yes, on wheel

Rotation angle (degrees) 270 degrees

Autocentering function

True

Analogue stick

True

Gear control

Stick

Vibration

Vibration feedback

x-input / direct input

D-input, x-input

Compatible Consoles

PS3

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software included

False
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